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VẤN NẠN 
 

 1. Tại sao lại dùng từ “CÁO THỈNH VIÊN” (Postulator) rồi từ  “VỤ ÁN PHONG 
CHÂN PHƯỚC VÀ PHONG THÁNH” (Causes of Beatification and Canonization) chuyện đạo 
đức mà nghe sao có vẻ “hình sự” quá! 

 Những từ nầy có trong tông huấn Divinus Perfectionis Magister, do Đức Thánh cha Gioan 
Phaolô II ban hành ngày 25.1.1983 và trong huấn thị Sanctorum Mater, do Thánh Bộ tuyên thánh 
ban hành ngày 17.5.2007.  

 CÁO THỈNH VIÊN (postulator) cũng gần giống như thỉnh nguyện viên, nhưng mạnh hơn và 
liên quan tới pháp lý, tức không là chuyện nài nỉ hay van xin mà là “cáo buộc!” tức yêu cầu và buộc 
nhà chức trách thi hành luật và mở án tuyên thánh cho ứng viên có danh thơm tiếng tốt, có đầy đủ 
đức hạnh và có thể được tuyên thánh trong tương lai.  

 “VỤ ÁN” (causa trong tiếng latinh hay cause trong tiếng Anh hay tiếng Pháp): Sát nghĩa là: 
Nguyên nhân hay lý do. Đó là chuyện của luật lệ và toà án, chuyện tố tụng, điều tra, thẩm vấn và 
phán quyết đúng sai. Vụ án không dựa trên tình cảm, văn chương hay cảm xúc mà chỉ trên luật lệ và 
bằng chứng xác thực mà thôi.  

 Vụ án tuyên thánh Cha Px. Trương bửu Diệp đã bắt đầu từ năm 2011. Tôi, linh mục Phêrô 
Trần thế Tuyên có đi đó đi đây để vận động tuyên thánh cho Cha Px. TBD. Vận động là trình bày về 
tiến trình để kêu gọi cầu nguyện, kêu gọi cung cấp chứng từ chứng tích và kêu gọi yểm trợ tài chánh 
nếu có thể…. Và tôi không bao giờ kêu gọi xin chữ ký. Chữ ký thường chỉ là vận động chính trị hay 
bầu cử… còn tuyên thánh, không cần chữ ký mà chỉ cần lới cầu nguyện và có chứng từ, chứng 
tích… đầy đủ và xác thực như chứng từ hồ sơ Chabalier bên Pháp. Yếu tố tuyên thánh không là 
chuyện nhiều người đến cầu xin và nhận ơn lành hay chuyện nhiều chữ ký yêu cầu tuyên thánh …. 
Nhưng là: bằng chứng về đời sống đạo đức, yêu thương bác ái và lý do tại sao Cha TBD bị giết 
chết… ?  
 2. Việc tiến hành phong thánh cha Diệp, sao không nghe HĐGM VN nói lên một tiếng nói nào 
cả để các LM nước ngoài hỗ trợ. Kể cả ĐC. Tri Bửu Thiên cũng không ra một chỉ thị nào. Việc 
phong thánh cho cha Diệp là việc quan trọng cho cả nước tại sao im lặng như vậy? Nếu VN không 
hỗ trợ, mà các cha nước ngoài hỗ trợ có đi ngược lại ý muốn của các ngài không?  

 4.1 Hội đồng Giám Mục VN. chính thức lên tiếng ủng hộ qua hai sự kiện: 

  a. Xin trích Nhật Ký Hội Nghị Thường Niên Kỳ I – 2012 Hội Đồng Giám Mục Việt 
Nam từ ngày 9-13/4/2012 ghi lại nguyên văn như sau:  “ Thời giờ còn lại, Hội nghị lắng nghe Đức 
Cha Giáo phận Cần Thơ trình bày thỉnh nguyện xin phong thánh cho Cha Phanxicô Xaviê Trương 
Bửu Diệp; thỉnh nguyện nầy được toàn thể Hội Đồng Giám Mục bày tỏ sự hiệp thông và đồng tình.” 

 “Hiệp thông” trong tiếng Latinh gọi là communio – tức hiệp nhất và đồng lòng trong quyết 
định và công việc.  
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 b.Gần đây trong thông báo chính thức của Hội Đồng GM VN. đề ngày 28.12.2014 về 
những điểm nổi bật của Giáo hội Công Giáo VN. trong năm 2014  đã ghi như sau: 

  Hồ sơ xin phong Chân phước cho cha Trương Bửu Diệp: không có gì ngăn trở: Ngày 
31-10-2014, Bộ Phong Thánh đã chính thức gửi thư cho Đức cha Stêphanô Tri Bửu Thiên, Giám 
mục giáo phận Cần Thơ, thông báo rằng không có gì ngăn trở trong việc xúc tiến hồ sơ xin phong 
Chân phước cho Cha Trương Bửu Diệp. Hồ sơ xin phong Chân phước cho Cha Phanxicô Xaviê 
Trương Bửu Diệp đã được Đức cha Stêphanô chính thức cho xúc tiến từ năm 2011. 

  Chúng ta biết rằng: Toà Thánh bao giờ cũng là người đi sau. Bộ tuyên thánh đã ra văn thư 
không có gì ngăn trở sau 3 năm bắt đầu tiến trình tuyên thánh Cha Diệp cấp địa phận, tức là sau khi 
Đức Cha địa phận tiến hành và Hội Đồng Giám Mục các cấp đã chuẩn nhận. 

4.2. Hồi Đồng Giám Mục cấp giáo tỉnh và cá nhân các Giám Mục: 

  a. Hội Đồng giám Mục giáo tỉnh Sàigòn: Ngày 29.12.201, chúng tôi, linh mục Phêrô 
Trần thế Tuyên, cáo thỉnh viên và linh mục Roland Jacques, phó Cáo Thỉnh Viên, đã được Đức Cha 
Stephanô Tri bửu Thiên giới thiệu ra mắt với Hội Đồng Giám Mục Giáo Tỉnh Sàigòn. Hội đồng GM 
giáo tỉnh đã hết sức khích lệ và ủng hộ chúng tôi. 

 b. Đức Cha Gioan Baotixita Bùi Tuần, Giám Mục hưu trí của địa phận Long Xuyên 
và Đức Tổng Giám Mục Giuse Ngô quang Kiệt ngày 18.6.2012 đã dành cho cáo thỉnh viên một 
cuộc phỏng vấn để nói lên niềm tự hào khi nghe tin Cha Px. Trương bửu Diệp đang được xúc tiến 
tuyên thánh. Hai Đức Cha đều nhìn nhận đây là việc phải làm. 

 c. Đức Cha Phaolô Nguyễn văn Đọc ngày 12.3.2012 đã giảng lễ giỗ cho Cha Diệp ở 
Tắc Sậy và hết sức ca ngợi gương bác ái mục tử của Cha Diệp. 

 d.  Đức Tổng giám Mục Leopoldo Girelli, sứ thần toà thánh ở Việt Nam đã đến 
viếng Tắc Sậy ngày 18.7.2012. Ngài khích lệ và ngưỡng mộ khi thấy số người hành hương đến 
viếng Cha Diệp rất đông. 

 e. Lễ giỗ hàng năm, đều do Đức Cha địa phận Cần Thơ hay các Đức Cha Việt Nam 
đến chủ lễ và giảng dạy. 

 Những điều trên cho thấy Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, các Đức Cha Việt Nam và cả 
bộ tuyên thánh đều tán thành việc tuyên thánh Cha Px. TBD.  Tuy nhiên HĐGM VN, cụ thể là Đức 
Cha Tri Bửu Thiên bị hạn chế vì nhiều lý do. Nên tất cả phải diễn ra âm thầm và trong giới hạn. Xin 
thông cảm cho Đức Cha Thiên và cho cả tôi khi không thể bộc bạch cả sự thật không có lợi cho việc 
chung. 

 Nên quí Đức Cha, quí Cha, quí cộng đoàn Công Giáo VN. vận động ủng hộ tuyên thánh cho 
Cha Diệp là điều cần thiết và rất nên làm. Nó hoàn toàn phù hợp với ý của người “muốn mà không 
nói ra được”. Tôi thấy Đức Cha Đôminicô Mai Thanh Lương có ơn hiệp thông trong hàng Giám 
Mục khi Ngài cho phép có tượng Cha Diệp trong khuôn viên Trung Tâm Công Giáo Nam Cali và 
đồng ý dâng lễ giỗ Cha Diệp.  Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn văn Long, ở Melbourne cũng đã giới 
thiệu tôi đến các cộng đồng Việt Nam để nói về tiến trình tuyên thánh Cha Diệp.  

 Có một điều tế nhị nhiều khi sinh nghĩ ngợi cho những chủ chăn có trách nhiệm là: TÀI 
CHÁNH . Thật sự vận động tuyên thánh không là việc quyên tiền, mà là việc trình bày những gì 
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đang làm, và làm tới đâu rồi…và cần sự yểm trợ bằng lời cầu nguyện, bằng việc làm chứng ơn lành 
và sau cùng… nếu hoàn cảnh cho phép thì ủng hộ tài chánh tuỳ lòng hảo tâm. 

 3.  Cha TBD có được gọi là tôi tớ Chúa chưa? 

 Tiến trình tuyên thánh có hai giai đoạn lớn: Cấp địa phận và cấp Toà Thánh Rôma. Ứng viên 
của tiến trình tuyên thánh sẽ đi dần dần từ bậc thấp nhất là: Tôi tớ Chúa – Bậc Đáng Kính – Chân 
Phước và Hiển Thánh. 

 Huấn thị Sanctorum Mater – Mẹ của các thánh – do bộ tuyên thánh ban hành ngày 17.5.2007 
ở Tiêu Đề II: Danh tiếng thánh thiện hoặc tử đạo và sức mạnh cầu bầu ở: 

 Điều 4 triệt §2 “Người Công Giáo trong vụ án phong chân phước và phong thánh được gọi là 
Tôi Tớ Chúa.”  

 Điều 5, triệt §1: “Danh tiếng thánh thiện là những ý kiến đã lan truyền nơi các tín hữu về sự 
khiết tịnh và tính toàn vẹn của đời sống của Tôi Tớ Chúa và thực hành các nhân đức đó một cách 
anh hùng. 

 Triệt §2: “Danh tiếng tử đạo là những ý kiến đã lan truyền nơi các tín hữu về cái chết của 
Tôi Tớ Chúa vì Đức Tin, hoặc vì một nhân đức có liên quan đến đức tin.” 

 Cha Diệp đã được Đức Giám Mục Cần Thơ tuyên bố là Đầy Tớ Chúa ngày 5.1.2012 sau 
khi Đức Cha địa phận, Cha chưởng lý, Cha chánh án và các chuyên viên đã tuyên thệ trung thành 
thực hiện tiến trình theo huấn thị Sanctorum Mater của toà thánh. 

 Nihil Obstat của Thánh Bộ tuyên thánh ban hành ngày 31.10.2014 cũng gọi Cha Diệp là Đầy 
Tớ Chúa“Sanctae Sedis aliquid obsit Causae Beatificationis seu Declarationis Martyrii Servi Dei 
Francisci Xaverii Truong Buu Diep,…..Tòa Thánh sẽ nêu ra lý do nào phản đối sự kiện phong chân 
phước, tức tuyên bố việc tử đạo của tôi tớ Chúa, là Cha Phanxicô Xaviê Trương bửu Diệp…” 

 4. Việc làm phép tượng Cha Diệp có nên và thích hợp không? 

 Làm phép là gì?  Theo nguyên ngữ Latinh, làm phép là BENEDICERE – tiếng Pháp – 
BÉNIR hay BÉNÉDICTION – Tiếng Anh – TO BLESS hay BENEDICTION – Dịch sát nghĩa tiếng 
Việt là: NÓI LỜI CÁM ƠN CHÚA. Từ đó chúng ta có từ “say grace” trong tiếng Anh khi xin làm 
phép của ăn. Như vậy làm phép theo thuật ngữ và ý nghĩa tôn giáo là dâng lên Chúa lời cám ơn vì đã 
ban cho chúng ta những ơn lành…Nên linh mục làm phép nhà hay xe cộ, ảnh tượng không có nghĩa 
là làm cho người hay đồ vật vô tri đó thành thánh – sanctification - mà chỉ có nghĩa là cám ơn Chúa 
và xin phép lành Chúa ở trên người và đồ vật làm phép để mang ơn ích cho đời sống người công 
giáo. Khi chúng ta nhờ linh mục làm phép tượng Chúa, Đức Mẹ hay các thánh… Chúa là Đấng Cực 
Thánh, không lẽ Chúa cần linh mục thánh hoá Chúa. Nhưng linh mục nói lời cám ơn Chúa để cho 
người tôn thờ Chúa qua ảnh tượng Chúa được hướng về Chúa thật.  Nên tượng Chúa Giêsu trong 
nhà thờ dù được làm phép cũng không là Chúa Giêsu. Chúng ta tôn thờ Chúa chứ không tôn thờ ảnh 
tượng. Nhưng chúng ta tỏ lòng tôn kính ảnh tượng vì giúp chúng ta hướng về Chúa là đấng vô hình. 

 Có nên làm phép tượng Cha Diệp không? Vì Ngài chưa là thánh? Cha Diệp chưa được Giáo 
Hội tuyên thánh, chứ không nên nói “Ngài chưa là thánh” Chúng ta hay dùng từ “phong thánh” tức 
làm cho ai đó thành thánh! Không đúng! Ai có quyền làm cho người nào đó thành thánh nếu họ 
không là thánh? Nên xử dụng từ tuyên thánh để nói là: Giáo Hội tuyên bố bậc đáng kính nầy được 
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liệt vào danh sách các thánh. 

 Nên chúng ta không ngần ngại làm phép, tức nói lời cám ơn Chúa trên ảnh tượng Cha Diệp, 
người mà nhiều người đã nhận nhiều ơn lành qua lòng nhân ái của Cha. Không lẽ ảnh tượng cha lại 
không giá trị bằng một ca nước, căn nhà, chiếc xe…mà chúng ta xin được làm phép? Di ảnh Ông bà, 
cha Mẹ chúng ta cũng được làm phép vậy…. Tuy nhiên, cần lưu ý là chúng ta không nên cho 
tượng Cha Diệp lên bàn thờ chung với bàn thờ Chúa. Nên cho Ngài một chỗ thấp hơn như nơi 
phòng khách, hay chổ nào mà chúng ta dễ nhìn thấy để cầu nguyện khấn xin. 

 5. Tiền bạc quyên góp thấy nhiều lắm, vậy đi về đâu rồi? 

 Trên thực tế có những tổ chức tư nhân hay hội, nhóm mở văn phòng vận động tuyên thánh cho 
Cha Diệp. Những nơi nầy hoàn toàn độc lập với Văn phòng cáo Thỉnh Viên chúng tôi. Chúng tôi 
không biết gì về công việc của họ. Chúng tôi cũng không có nhận trợ giúp lớn nhỏ nào từ những nơi 
đó. Riêng Văn Phòng cáo Thỉnh Viên, có nhiệm vụ vận động và chi trả cho chuyên viên ở VN. cũng 
như tất cả chi phí di chuyển, tìm kiếm chứng từ, chứng tích…. Vì nhiều trở ngại mà cho tới bây giờ 
chúng tôi vẫn chưa có chỗ để lập văn phòng và cũng chưa biết cách nào làm cho tiến trình vận động 
có hiệu quả. Tuy nhiên, trong sự quan phòng của Chúa, chúng tôi cũng nhận được tạm đủ cho chi 
dụng khi cần: ví dụ, chi trả cho các chuyên viên hay việc đi lại vận động của cáo thỉnh viên hay phó 
cáo thỉnh viên. Chúng tôi cũng dùng những gì quí ân nhân giúp để phổ biến sách báo, CD, DVD, 
hình ảnh, niên lịch…nhằm cho mọi người đều nhìn nhận rằng: Cha Diệp rất xứng đáng được tuyên 
thánh….Trong tương lai, nếu nhận được sự giúp đỡ rộng rãi của quý ân nhân, chúng tôi gửi vào 
trương mục ngân hàng Vatican để chuẩn bị bước kế tiếp bên Tòa Thánh. Chúng tôi rất trân trọng 
những đóng góp của quý ân nhân và cố gắng chi dụng sao cho đúng và có ích để không phụ long của 
quý vị. 

 Hy vọng quí Ông bà anh chị em hiểu rõ hơn và thông cảm với chúng tôi trong công việc khá tế 
nhị và khó khăn nầy. Xin chúa chúc lành cho chúng ta qua lời cầu bầu của Tôi Tớ Chúa, Cha Px. 
Trương bửu Diệp.  

 Linh mục Phêrô Trần thế Tuyên, Cáo thỉnh viên  - Email: petertuyentran@gmail.com và 

 Linh mục Tôma Nguyễn hoàng Diệu, phó cáo thỉnh viên - Email: tomadieu@hotmail.com 

 
  

 
 
 
 
 


